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CONSUMO DE OXIGÉNIO E LIBERTAÇÃO 
DE DIÓXIDO DE CARBONO E DE VAPOR DE ÁGUA 

± 0,012 m3/h de oxigénio
40 g/h de vapor de água

± 0,015 m3/h  
de dióxido de carbono

SONO

ATIVIDADE

REPOUSO

± 0,015 m3/h de oxigénio
32 g/h de vapor de água

± 0,03 m3/h de oxigénio
58 g/h de vapor de água

± 0,043 m3/h  
de dióxido de carbono

± 0,0167 m3/h 
de dióxido 
de carbono
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HIGIENE E CONFORTO

A casa é um refúgio, um local de repouso, e, por vezes, 
um espaço de trabalho, que deverá proteger o homem das 
intempéries e agressões exteriores, mas, também, constituir-se 
como um ambiente favorável ao seu bem-estar psíquico e ao 
bom rendimento das suas atividades. 
A realização destas condições depende de três fatores 
principais: a localização da habitação, o tipo de construção 
e a disposição das respetivas divisões.
Uma habitação será confortável e protegida se:

 —estiver bem isolada do frio pelo tipo de construção;
 —dispuser de janelas suficientemente amplas e colocadas 

de forma conveniente;
 — for bem arejada, mas sem correntes de ar;
 —puder ser mantida à temperatura ideal sem dificuldade;
 —permitir a delimitação de zonas funcionais, bem adaptadas 

e confortáveis;
 —puder receber mobiliário prático.

A higiene

Neste capítulo, pretendemos dar conselhos gerais passíveis de 
serem adaptados a cada um, consoante as suas necessidades.

1. A ventilação
O homem consome oxigénio e expulsa dióxido de carbono 
e vapor de água. As quantidades variam consoante o peso, 
a alimentação, a atividade e o meio ambiente em que se move. 
Em média, numa hora, cada pessoa produz 0,02 metros cúbicos 
de dióxido de carbono e 40 gramas de vapor de água.

Ainda que um teor de dióxido de carbono na ordem dos um a 
três por mil (1‰-3‰) seja apenas percetível quando se respira 
profundamente, o ar de um quarto não deverá ter mais do 
que um por mil (1‰) deste gás. Em condições normais, são 
necessários 32 metros cúbicos de ar para um adulto e 15 metros 
cúbicos para uma criança. Mesmo com as janelas fechadas, 
a circulação normal do ar em edifícios isolados é duas vezes 
superior, pelo que são suficientes os seguintes volumes de ar: 
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pelo corpo humano no seu meio ambiente. Um homem 
sentado e em repouso, que liberta poucas calorias, só se 
sentirá confortável se o ambiente que o envolve estiver quente. 
Pelo contrário, para compensar o calor que um corpo humano 
liberta quando efetua um trabalho físico duro, é necessário 
baixar o nível da temperatura ambiente.

3. A humidade
Como já referimos, o homem, nas suas atividades, liberta vapor 
de água. A perda de água aumenta sempre que a temperatura 
ambiente também aumentar, sobretudo quando passa dos 
37 graus. A atmosfera de uma divisão é agradável quando o 
teor de humidade relativa se situa entre os 50 e os 60 por 
cento, não devendo descer abaixo dos 40 por cento, nem ser 
superior a 70 por cento. Um grande teor de humidade favorece 
o desenvolvimento de doenças, a putrefação e a condensação, 
enquanto o ar demasiado seco irrita as mucosas do nariz 
e da garganta.

4. A luz e as cores
Uma boa iluminação pode evitar problemas oculares. A luz 
deverá ser abundante numa casa: antes defender-se do sol com 
persianas do que ter janelas, ou portas, muito pequenas.
As cores, por sua vez, também desempenham um papel 
importante no âmbito da perceção geral de um espaço (veja as 
páginas 38 e seguintes).

O conforto: a cada zona uma função

Todos os tipos de habitações (desde o grande apartamento ao 
estúdio), com a sua decoração, respondem às diversas funções 
da vida quotidiana, encontrando-se, deste modo, divididos 
em diferentes zonas. 

1. A zona de circulação
Esta zona é constituída pelo vestíbulo de entrada, pelos 
corredores, pelas escadas, pelos patamares que servem 
o conjunto das divisões de um apartamento ou de uma 
moradia e, claro está, pelo espaço existente entre os móveis. 
A circulação deverá ser fácil, sem muitas curvas bruscas, 
e o mais curta possível. De facto, é preferível deixar o máximo 
de espaço livre para as divisões principais e evitar longos 

de 16 a 24 metros cúbicos para adultos (conforme o tipo 
de construção) e de oito a 12 metros cúbicos para crianças. 
O que equivale a dizer que, se a altura da sala for, no mínimo, 
de 2,5 metros, um adulto deverá ocupar de 6,4 a 9,6 metros 
quadrados e uma criança de 3,2 a 4,8 metros quadrados. 
Se a circulação do ar aumentar (através de janelas abertas ou 
ar condicionado), o volume pode ser reduzido para 7,5 metros 
cúbicos por pessoa nas divisões em geral e a dez metros cúbicos 
por cama nos quartos. Quando o ar é adulterado por lâmpadas 
acesas, equipamentos, maus cheiros — ou, simplesmente, 
quando um espaço está fechado —, a ventilação artificial deverá 
colmatar a insuficiência de oxigénio e anular a abundância de 
dióxido de carbono.

2. O calor
A temperatura mais agradável situa-se entre os 18 e os 20 graus 
centígrados, para uma pessoa em repouso e, conforme as 
tarefas, entre os 15 e os 18 graus centígrados para um indivíduo 
em atividade. O homem pode ser comparado a uma estufa: 
aquecido pelos alimentos que ingere, produz, por hora, cerca 
de 1,5 quilocalorias por quilo do seu próprio peso. Assim, um 
adulto que pese 70 quilos produz 105 quilocalorias por hora, 
o que perfaz cerca de 2500 quilocalorias diárias, quantidade 
suficiente para aquecer 25 litros de água. A produção de calor 
varia consoante a posição do corpo, aumentando quando a 
temperatura do ambiente baixa ou quando a pessoa se encontra 
em movimento.

consumo de energia
Idade/atividade kcal/hora
Lactente cerca de 15

Criança de dois anos e meio cerca de 40

Adulto em repouso cerca de 96

Adulto em atividade média cerca de 118

Adulto em esforço cerca de 140

Idoso cerca de 90

As condições térmicas são o resultado de um compromisso 
entre a temperatura real de uma divisão e o calor libertado 
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Para evitar acidentes, deverá existir uma proteção entre 
o corrimão e os degraus. A largura das escadas deverá ser 
suficiente para permitir a passagem dos móveis.

2. A zona comum
Como o próprio nome indica, esta zona está à disposição 
de todos. É aqui que a família se reúne e recebe os amigos. 
A zona comum compreende a cozinha e a sala de estar, 
onde se localizam os espaços para as refeições e para o repouso 
(por exemplo, os sofás).

 • A cozinha
No campo, a cozinha é, frequentemente, a divisão principal de 
uma casa. Muitas vezes tem o aspeto da sala comum de outros 
tempos, é a maior divisão do lar, que se presta a todos os tipos 
de ocupações e de tarefas desempenhadas em conjunto. 
A grande lareira, a que as pessoas que vivem no campo por 
vezes não ligam muito, mas que os citadinos quase sempre 
apreciam, é, não raras vezes, o elemento decorativo principal.
Na cidade, pelo contrário, a cozinha é, geralmente, pequena, 
pelo que se deve tirar o melhor partido do espaço existente. 
Se for bem concebida, uma pequena cozinha torna-se menos 
fatigante do que uma grande, pois as zonas destinadas às 
diversas funções estão muito próximas.

Na decoração da sua cozinha tente respeitar a ordem das 
seguintes funções: lavagem, preparação e cozedura dos 
alimentos, de modo a evitar ao máximo as deslocações. 
Não se esqueça dos eletrodomésticos fundamentais, tais como 
a máquina de lavar loiça, o fogão e o frigorífico.

Instale a cozinha o mais próximo possível da divisão destinada 
às refeições. Uma boa opção consiste em integrar logo ali uma 
pequena zona para refeições rápidas. Qualquer que seja a 
sua opção, defina bem, logo à partida, as áreas de circulação, 
para evitar desperdícios de espaço inúteis. Se passar muito 
tempo na cozinha, sem menosprezar a escolha dos móveis e 
dos aparelhos, tente organizar um ambiente agradável e bem 
iluminado, onde a sua sombra não seja projetada na bancada de 
trabalho. Escolha a cor e o material dos ladrilhos ou de outros 
revestimentos de acordo com o seu gosto pessoal, mas tendo 
em conta a facilidade de limpeza.

trajetos entre estas. As portas deverão abrir no sentido do 
interior de cada divisão, a fim de não perturbar a circulação.

 • As circulações horizontais: entradas e corredores
A função do vestíbulo é proporcionar um acolhimento 
agradável assim que se entra numa casa. O seu papel é, por isso, 
muito importante.

A luz do dia raramente se faz sentir na entrada de uma casa, 
uma vez que, em geral, se reservam as janelas para as divisões 
principais. Assim, há que cuidar da iluminação artificial. A sua 
intensidade deverá ser um pouco mais fraca do que as das 
divisões onde recebe as visitas, de modo a não parecerem 
tristes. As paredes iluminadas com lâmpadas colocadas no teto 
proporcionam uma sensação de espaço, de respiração.
Se as portas que comunicam com a sala de estar ou com o salão 
forem de correr, a passagem será totalmente livre e, em certas 
ocasiões, esta pode ser uma forma de aumentar o espaço. 
Se necessário, podem mesmo ser eliminadas.
No caso de grandes corredores, poderá alargá-los em 
termos visuais se diminuir oticamente o seu comprimento 
(veja a página 31).

Enquanto espaço de transição entre a rua e a habitação, a 
entrada desempenha, também, uma função utilitária. É na 
entrada que as pessoas deixam e retomam certos acessórios 
e vestuário diretamente relacionados com o exterior. 
Caso disponha de espaço para tal, coloque no seu vestíbulo 
um bengaleiro para acomodar os casacos e outros acessórios 
dos seus convidados e amigos. Um espelho pendurado 
numa parede (pode também ter a função de “aumentar” 
o espaço) será cómodo para verificar, antes de sair, se a roupa 
ou o penteado estão em ordem.

 • A circulação vertical: as escadas
As escadas unem os volumes de forma vertical. Na maioria 
das vezes situam-se nos corredores, ou entradas, mas também 
podem fazer a ligação entre as divisões principais (por exemplo, 
de uma sala grande para o piso superior).
Existem diferentes tipos de escadas, mas todos deverão 
obedecer à regra do equilíbrio entre os degraus (veja o capítulo 
As escadas, nas páginas 121 e seguintes).
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Os volumes destinados à arrumação têm, igualmente, 
um interesse particular, pois acomodam todos os objetos 
relacionados com as atividades da sala de estar. Uma solução 
prática é dotar toda uma parede com elementos de arrumação 
(por exemplo, estantes ou prateleiras). Assim, perto da zona 
de refeições deverão estar os serviços, os vidros e os cristais, 
as toalhas de mesa, bem como os aperitivos e as bebidas 
alcoólicas. Por outro lado, tudo o que se relacionar com o lazer 
deverá estar agrupado noutro espaço. É o caso dos livros, do 
sistema de vídeo e som, das fotografias, etc.

 • A zona de refeições
Outrora, as pessoas tomavam as suas refeições na sala de jantar, 
que era exclusivamente reservada para o efeito. Contudo, dado 
o espaço cada vez mais diminuto e caro, atualmente é comum 
ver-se o espaço para refeições incorporado na sala de estar, 
ou mesmo na cozinha. De qualquer forma, as refeições devem 
ser tomadas, tanto quanto possível, próximo da cozinha.

Uma refeição será tanto mais agradável quanto mais calmo 
e intimista for o ambiente em que é tomada. Assim, evite que 
o local seja atingido por ruídos desagradáveis, ou por uma 
iluminação incómoda. Algumas soluções poderão passar por 
rebaixar um teto demasiado alto, por evitar, tanto quanto 
possível, escadas de acesso e por instalar uma iluminação 
pontual, mas suave, de modo a eliminar os reflexos.

As dimensões do espaço para refeições, como é óbvio, 
dependem do número habitual de comensais. A largura 
média necessária para uma pessoa sentada à mesa é de 
60 centímetros. Esta medida, de que falaremos na terceira 
parte do guia (veja a página 189), serve de base para o cálculo 
das dimensões de uma mesa para refeições.

3. A zona privada
Este espaço é servido pela zona de circulação, que acaba por 
amortecer os ruídos. Compreende as zonas do sono, da higiene 
e do trabalho pessoal dos habitantes da casa.

 • O espaço do sono
O isolamento dos quartos é uma necessidade. Com efeito, a 
vida moderna submete-nos a ritmos cada vez mais exigentes, 
e o repouso num ambiente calmo representa um fator de 

 • A sala de estar
A sala de estar compreende, como já referimos, um espaço para 
refeições e um espaço para repouso. É uma sala comum, onde 
as pessoas fazem as suas refeições, vivem, repousam, sendo, à 
partida, a maior divisão da casa. A sua superfície varia em geral 
entre os 24 e os 25 metros quadrados, indo idealmente até aos 
35 metros quadrados no caso de uma família de quatro pessoas. 
É possível tornar este espaço mais amplo, se não o for na 
realidade, pelo menos recorrendo a alguns truques visuais (veja 
as páginas 22 e seguintes).
Se o seu apartamento dispõe de uma sala de jantar e de um 
salão de pequenas dimensões, poderá, eventualmente, eliminar 
a parede ou a ligação entre estas duas divisões (veja um 
exemplo na página 37).

A zona de estar serve para o repouso e para a comunicação. 
Este espaço deverá, então, ser mobilado com confortáveis 
poltronas ou sofás, cuja disposição permita que cada pessoa 
possa ver o seu interlocutor. Por outro lado, as mesas e as 
estantes baixas deverão estar colocadas, de preferência, ao 
lado das poltronas e não à sua frente. A iluminação desta zona 
deverá poder ser modificada de acordo com a atividade em 
questão. Por exemplo, pontual e bastante forte para a leitura, 
mais suave para a conversa, muito discreta quando se ouve 
música, ou se vê televisão.

Se dispõe de um piano, assegure-se de que o teclado fica bem 
iluminado e de que as zonas de passagem não incomodam o 
executante.

A zona da televisão deverá ter uma iluminação integrada, isto é, 
com vários pontos de luz, para evitar que os olhos se cansem. 
Não coloque o seu televisor em contraluz, pois, desta forma, 
faz aumentar os contrastes luminosos e aumenta o esforço 
dos olhos. A zona em redor da televisão deverá também não ser 
escura, ou pouco iluminada (contrastes inversos).

Se, por acaso, tiver a sorte de possuir uma lareira nesta divisão, 
o espaço para o repouso organizar-se-á bem em seu redor.

No campo, como em geral a superfície está menos limitada 
e a altura das paredes é geralmente maior, por vezes, coloca-se 
a lareira no centro da divisão.
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e a sua facilidade de limpeza. Uma mesa perto da janela servirá 
tanto para os jogos, como para trabalhar no computador, 
como para fazer os trabalhos de casa. A iluminação deste plano 
deverá ser pontual, mas não incomodativa. Crie um ambiente 
claro e alegre, mas não exagere. 

Os materiais utilizados deverão permitir à criança viver 
livremente, sem obstáculos inúteis. Certifique-se de que tanto 
os equipamentos como o mobiliário são seguros, sobretudo 
quando se tratar de crianças muito pequenas, evitando os 
ângulos retos, as arestas, os materiais demasiado rígidos, ou 
demasiado frágeis, as tomadas elétricas expostas e as janelas 
acessíveis e sem parapeito.

 • A zona da higiene
A casa de banho é, por definição, a divisão funcional, onde 
todos os objetos estão pensados para um uso rápido e da forma 
mais agradável, sem no entanto tornar a limpeza problemática.
Deverá ser alegre, acolhedora e agradável, de modo a 
acompanhar uma pessoa, logo de manhã ao acordar, e dispor 
de um equipamento fiável. Esta divisão deverá ter, pelo menos, 
uma sanita, um chuveiro e um lavatório.

Para podermos mover-nos comodamente, a zona do banho 
deverá medir 90 × 90 centímetros ou 80 centímetros por  um 
metro. Existem muitos modelos de lavatórios diferentes, 
normalmente colocados num móvel cuja parte inferior pode 
servir para arrumações. O bidé, por vezes ainda utilizado, 
deverá ser do mesmo modelo que as restantes peças do 
equipamento da casa de banho. A escolha da banheira 
dependerá do espaço existente, os modelos são variados, 
incluindo modelos com hidromassagem. 

Escolha torneiras misturadoras termostáticas, que acabam por 
ser mais práticas.

Os espelhos são, também, um acessório indispensável numa 
casa de banho, sendo colocados, por exemplo, por cima do 
lavatório, ou nas paredes dos armários. 

Se tiver bastante espaço, é na casa de banho que deverá 
arrumar as toalhas e os turcos. Tradicionalmente, é também 
nesta divisão que se arrumam os medicamentos, mas a 

equilíbrio psicológico, sem o qual o nosso organismo não 
resistiria muito tempo. Situadas na parte mais calma da 
habitação, estas divisões deverão ser isoladas umas das outras. 
A exposição de um quarto a norte poderá ser solucionada com 
um sistema de aquecimento, deixando, assim, as divisões mais 
soalheiras da casa para a vida em comum.

O quarto poderá ser isolado em termos sonoros com 
revestimentos nas paredes (por exemplo, tapeçarias), os quais 
criarão uma atmosfera agradável e quente. Esta divisão deverá 
proporcionar, logo à entrada, uma sensação de equilíbrio 
e de harmonia entre os volumes e as cores, permitindo uma 
calma interior.

O quarto principal (por exemplo, dos chefes de família) 
deverá estar próximo da casa de banho (podendo mesmo 
incluí-la) e ser equipado com elementos para arrumar o 
vestuário: roupeiros com prateleiras, ou um closet. Poderá 
ainda dispor de um toucador, de uma pequena escrivaninha, 
ou de um verdadeiro escritório, conforme o espaço existente. 
Os quartos não deverão ter menos de nove metros quadrados 
de superfície, o que já é muito reduzido. Uma boa medida 
encontra-se entre os 10 e os 12 metros quadrados.

No quarto de hóspedes ou que alojem pessoas com uma idade 
avançada, por exemplo os avós, coloque uma cama com uma 
boa altura (cerca de 50 centímetros), de modo a permitir uma 
arrumação fácil e, em caso de doença, para que possa cuidar 
deles com menos dificuldade. 

Dificilmente se poderá pensar em acomodar mais de duas 
crianças num quarto, salvo em caso de necessidade absoluta, 
ou numa casa de férias, em que elas estão quase sempre fora. 
A disposição dos móveis no quarto das crianças dependerá 
das idades e dos seus interesses e estudos. Se se tratar de 
crianças pequenas, é absolutamente necessário reservar a 
maior parte do espaço para as suas brincadeiras. Para tal, 
coloque as camas numa extremidade do quarto, ponta com 
ponta, ou sobrepostas, em beliche, ou gavetões (uma desliza 
por debaixo da outra como se fosse uma gaveta). Os brinquedos 
e os jogos serão arrumados dentro do quarto, num caixote, ou 
em gavetas, debaixo das camas. Os revestimentos do chão e 
das paredes serão escolhidos tendo em conta a sua resistência 
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sorte de possuir uma cave calma, isto é, ao abrigo das vibrações 
causadas pela circulação, pouco iluminada, a uma temperatura 
situada entre os 12 e os 14 graus centígrados e com um grau de 
humidade constante, pondere transformá-la numa adega.

 • A garagem
Este é o local de refúgio do seu automóvel, onde também 
pode arrumar os objetos sazonais, como as canas de pesca, as 
raquetas e as bicicletas, ou ainda objetos fora de uso, mas que 
poderão ter a atenção das gerações futuras.

temperatura, por vezes demasiado elevada, poderá alterar 
as suas propriedades, pelo que deverá escolher outro local, 
não acessível a crianças, que esteja sempre fresco.

 • A zona de trabalho
As crianças podem fazer os trabalhos de casa na mesa da sala 
de jantar, ou numa pequena secretária, adequada às suas 
dimensões, colocada no seu quarto. Esta última situação 
é preferível.

Os adolescentes, por seu lado, definem normalmente o seu 
espaço de trabalho dentro do respetivo quarto. Conforme as 
necessidades, o espaço de trabalho será constituído por uma 
secretária, formando um pequeno escritório. 

O estudante e o adulto, geralmente, necessitam de um espaço 
de trabalho amplo. Esta zona deverá ser delimitada em termos 
físicos e sonoros para facilitar a concentração. O espaço para 
arrumações será adaptado aos objetos. A iluminação deverá ser 
uniforme e suficiente, para evitar grandes contrastes luminosos 
que possam cansar a vista.

A pessoa que se dedica à bricolagem utiliza instrumentos e 
máquinas que fazem muito barulho e libertam poeiras. Assim, 
o seu local de trabalho deverá ser arejado e iluminado, mas 
afastado e isolado. Uma garagem, um sótão ou uma cave são, 
obviamente, as melhores soluções. Preste atenção ao sistema de 
ventilação, pois este poderá ajudar a libertar gases tóxicos, bem 
como ao isolamento elétrico, que deverá ter obrigatoriamente 
tomadas com ligação à terra, uma norma de segurança.

4. A zona da arrecadação
As zonas de arrecadação ocupam pouco espaço dentro da 
moradia, dadas as reduzidas dimensões dos locais disponíveis. 
Pelo contrário, todas as pessoas apreciam a existência de uma 
cave e/ou de uma garagem.

 • A cave
Pode servir de casa das máquinas (por exemplo, de lavar e de 
secar roupa) ou, simplesmente, como espaço para arrumações. 
Pinte esta divisão com uma tinta especial a fim de evitar a 
presença de insetos ou fungos. Coloque várias prateleiras 
sólidas, bem como uma tomada com ligação à terra. Se tiver a 
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COMO DESENHAR 
E LER UMA PLANTA

Desenhar uma planta

Uma planta é uma perspetiva de um conjunto visto de cima. 
Esta representação pressupõe que as paredes estão cortadas 
a, sensivelmente, um metro do chão. 
Desenhar uma planta implica proporcionalidade e a utilização 
de símbolos específicos que sejam facilmente interpretáveis. 
É a essa necessidade de manter as proporções adequadas e às 
características dos símbolos mais utilizados que nos dedicamos 
nesta e nas próximas páginas. 

1. Alguns símbolos comuns
Uma planta comporta uma série de indicações esquemáticas, 
que simbolizam os elementos (por exemplo, portas, 
janelas, etc.) de uma construção. Assim, é de todo conveniente 
conhecer os símbolos pelos quais são representados, de modo 
a poder ler as plantas dos profissionais ou mesmo idealizar 
um esquema antes de empreender algumas transformações 
em casa. 

Além disso, as plantas são sempre desenhadas mediante 
uma certa escala. Esta exprime a relação entre as distâncias 
ou as dimensões desenhadas e a realidade (veja Como desenhar 
à escala, na página 68).

Poderá colocar algumas prateleiras ou pequenos armários 
numa parede. Uma pequena bancada, com algumas 
ferramentas básicas, permitir-lhe-á fazer reparações 
elementares no seu carro, ou em qualquer outra máquina. 

Tomadas estanques e com ligação à terra permitem a utilização 
de ferramentas elétricas, de uma aparelhagem de som, ou de 
um carregador de baterias. Se tiver essa possibilidade, construa 
uma garagem com espaço para que possa abrir as portas do 
carro sem que estas toquem nas paredes. Ou seja, no mínimo, 
três metros, para que as portas se abram completamente de um 
dos lados, ou quatro metros, para que possam abrir-se dos dois 
lados. O comprimento da garagem não deverá ser inferior a seis 
metros se quiser colocar uma bancada ao fundo.

A ventilação da garagem é muito importante, pois os gases, 
sobretudo quando o automóvel arranca, são muito nocivos.

 
casa [káz a]. s.f. (Do lat. casa, “cabana”) 

 
Falando do conforto reservado às várias divisões 

da “casa”, é interessante lembrar a etimologia 
da palavra. De facto, em latim, casa é sinónimo 

de cabana, barraca, tugúrio, choça ou edificação rural 
de pequeno porte.  

 
Pensa-se que, no período da ocupação da Península 

Ibérica, os romanos terão encontrado como locais 
de habitação espaços muito mais pobres do que 

aqueles a que costumavam chamar domus. Daí que 
tenham começado por utilizar a palavra casa para 

designar uma morada de qualidade inferior. 
 

Com o decorrer do tempo, no entanto, o seu uso 
tornou-se transversal a todas as residências, 

sobretudo térreas, independentemente da qualidade 
que ostentam. 
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Madeira

Reboco, areia  
ou cimento

Parede 
de alvenaria

Parede de betão

Corte de 
ventilação

Conduta 
da chaminé

Parede pouco 
espessa 

Parede dupla

Rígido

Flexível
ISOLAMENTO

ESCADA JANELA

SANITÁRIOS

BANHEIRA

LAVATÓRIO

PORTA

Simples (a seta indica 
o sentido da subida)

Com dois lanços 
e um patamar

Helicoidal 
(de caracol)

Radiador

Lareira

A. Parapeito

Simples

Dupla

De correr

Sanita 
compacta

Sanita com autoclismo 
incorporado 
na parede

Bidé
Base 
de duche

Simples

Duplo

De apoiar em bancada

Simples Hidromassagem

LAVA-LOIÇA

FOGÃO

Duas cubas 
e escorredor

Uma cuba 
e escorredor

Uma cuba 
e escorredor 
de canto

Placa a gás Placa 
elétrica

FRIGORÍFICO

Máquina de 
lavar roupa

Máquina 
de lavar loiça

Armário 

Cómoda

Cama 
de solteiro

Cama dupla

Cama de casal

Sofá de três lugares

Poltrona

Cadeiras

Mesa e 
cadeiras

Televisão

SÍMBOLOS A UTILIZAR
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De seguida, coloque por cima da planta uma folha de papel 
vegetal, onde deverá desenhar as suas ideias. Desta forma, 
poderá tentar diversas soluções sem ter de estar sempre 
a desenhar a planta.
Para elaborar a planta da sua casa, o mais conveniente será 
começar por desenhar as diferentes divisões e só depois 
o mobiliário e as circulações.
Através destes elementos, procure, então, a solução mais 
adequada. 

2. Como desenhar à escala
Em geral, as plantas são desenhadas mediante escalas 
que reduzem as proporções dos objetos como forma 
de os representar. Para simplificar, poderá utilizar uma régua 
de escalas, que possui as mais utilizadas.

A ESCALA 1:50

A ESCALA 1:20

No desenho, dois centímetros correspondem a um 
metro; um centímetro corresponde a meio metro; 
6,50 centímetros correspondem a 3,25 metros

No desenho, cinco centímetros correspondem a um metro;  
2,5 centímetros, a meio metro; 8,5 centímetros a 1,7 metros

Como utilizar uma planta

Uma das formas mais simples de fazer experiências de 
transformação da sua casa consiste em traçar, mediante 
uma escala adequada, a respetiva planta sobre um papel. 

1. As circulações
Na página seguinte temos o exemplo de uma planta sujeita a 
transformação. Na primeira imagem, há várias ligações erradas: 
para se passar dos quartos para a casa de banho, é necessário 
atravessar o vestíbulo de entrada; para ir da cozinha para a sala, 
é preciso fazer um desvio pelo vestíbulo de entrada.

Na planta posterior à transformação, as funções foram 
agrupadas. No lado direito da planta, encontra-se a zona íntima, 
com os três quartos e as instalações sanitárias. Estas divisões 
foram agrupadas em torno de um vestíbulo mais recatado, 
mantendo-se assim a intimidade dos seus ocupantes.
Na parte esquerda da planta, encontramos a zona social da 
casa, destinada ao convívio e às refeições. A sala de jantar 

A. Desenho de base
B. Experiência
C. Projeto de decoração

3,25 m

1,70 m

C
A

B
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comunica, agora, diretamente com a cozinha. Assim, a zona de 
estar já não é perturbada pela circulação entre as duas divisões. 
Por outro lado, o vestíbulo de entrada ficou mais amplo e já 
dispõe de um roupeiro de apoio.

APARTAMENTO SUJEITO A TRANSFORMAÇÃO (exemplo 2)

ANTES

DEPOIS

A. Entrada
1. Sala de jantar
2. Sala de estar
3. Cozinha

4. Instalação sanitária
5. Lavabos
6. Vestíbulo de entrada
7. Quartos

A. Entrada
1. Sala de jantar
2. Sala de estar
3. Cozinha
4. Roupeiro

5. Vestíbulo de entrada
6. Instalação sanitária
7. Lavabos
8. Vestíbulo da zona íntima
9. Quartos

2. A distribuição do mobiliário
Para distribuir os móveis de que dispõe, desenhe-os primeiro 
num papel, conforme explicámos anteriormente, depois 
recorte e aplique-os. Desta forma, poderá obter várias soluções 
sem ter de desenhar a planta por diversas vezes.

Como realizar o levantamento das divisões

Comece por traçar aproximadamente, mas em proporção, 
as paredes e os restantes elementos do espaço a assinalar na 
planta e a medir. De seguida, com a ajuda de uma fita métrica, 
tire as medidas da divisão.

As medidas obtidas através das medições no levantamento 
são sempre assinaladas em metros e posteriormente 
representadas em desenho à escala. Se trabalhar à escala 1:50 
e se uma parede medir 3,40 metros, deverá assinalar na planta 
de levantamento 3,40 metros e na planta final e à escala, 
6,80 centímetros.

Para saber se uma divisão tem os ângulos retos (90 graus), trace 
duas diagonais na planta, tire as medidas na divisão com uma 
fita métrica. Se estas medidas forem iguais, os ângulos são retos.

Atenção!
Tente evitar que 
a distribuição do 
mobiliário e das 
portas entrave 
a circulação. 
Se quiser mudar 
a estrutura 
das paredes, 
é conveniente 
consultar um 
profissional. A lei 
assim o obriga. 
Se desejar alterar 
a estrutura do 
seu imóvel, terá 
de enviar o 
projeto à câmara 
municipal da 
sua área e pedir 
uma autorização 
para o efeito.
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1. A verificação dos ângulos retos 
Em seguida apresentamos uma forma simples de verificar se 
um ângulo é reto (se tem 90 graus): partindo do canto, assinale 
três metros numa parede. Na outra, que forma o mesmo 
ângulo, meça quatro metros. De seguida, una os dois pontos 
já assinalados e meça o segmento. Se a distância for de cinco 
metros, o ângulo é reto (veja a página seguinte).

No caso de a sua divisão ser pequena e não ter as medidas 
indicadas, faça os cálculos com múltiplos dos números 3, 4 e 5.

Obviamente, quanto mais pequenas forem as medidas 
escolhidas, maior será a precisão.

Atenção!
Uma divisão que pareça quadrada ou 
retangular poderá, na realidade, ter 
forma de trapézio ou de paralelogramo.
Sempre que uma divisão tenha formas 
irregulares, faça o seguinte:
– desenhe as diagonais (unindo quatro 
ângulos da sala) e as dimensões das 
paredes periféricas partindo da parede 
mais direita;

– com um giz, trace diversas quadrículas 
de 50 em 50 centímetros no pavimento 
da divisão em questão, partindo de uma 
parede de base (a que for mais direita). 
Os seus quadrados ficarão incompletos 
onde encontrarem paredes oblíquas. 
Meça os dois lados e assinale-os na 
planta. A forma da divisão aparecerá 
rapidamente no desenho

LEVANTAMENTO DAS SALAS DE ESTAR E DE JANTAR (em cm)

A. Dimensões gerais
B. Dimensões parciais
C. Diagonais

1. Sala de estar
2. Sala de jantar
3. Cozinha

P.D. Pé-direito (altura  
do chão ao teto)

DESENHAR FORMAS IRREGULARES

Parede de base

Parede de base

5
0
0

3
0

3
4
0

8
0

8
0

61
0

É necessário verificar a perpendicularidade das paredes 
antes de desenhar a divisão em planta

4 m

3 m

5 m

4 m

90º

5 
m3

 m



O HOMEM E O SEU AMBIENTE

74 75

REMODELAR A CASA

2. Levantamento dos desníveis 
Se o pavimento da sua casa for desnivelado, pegue numa 
mangueira transparente e proceda como mostram as figuras 
abaixo. Encha a mangueira de água, não deixando entrar 

A. Nível de referência

A. Nível de referência
B. Mangueira

nenhuma bolha de ar (para conseguir esse efeito, basta 
continuar a introduzir água até que o ar desapareça). Depois, 
uma pessoa deverá transportar uma extremidade da mangueira 
até um dos cantos do local em questão e a outra ponta livre 
até ao ângulo oposto. A primeira pessoa marca na parede um 
metro e eleva a mangueira até que o nível da água corresponda 
a essa altura. Deverá esperar-se um pouco até que a água 
estabilize; a segunda pessoa procederá, então, da mesma 
forma. Se os dois traços estiverem exatamente ao mesmo nível, 
estaremos em presença de uma linha horizontal perfeita.
A distância do segundo traço ao chão corresponde ao declive. 
Assim, bastará assinalar a respetiva medida no seu desenho. 

Este método pode, também, ser-lhe útil para desenhar 
na planta diversos níveis, partindo de um ponto de referência 
ou para estabelecer os desníveis de um pavimento.

24
0

24
2

100 120 135

100100
1
0
0

1
0
0

13
5

TRAÇAR UMA LINHA HORIZONTAL PERFEITA (em cm)

ASSINALAR DESNÍVEIS DO PAVIMENTO NA PLANTA (em cm)

VERIFICAR A PERPENDICULARIDADE DAS PAREDES

AB. Linha de base
A. Ponto de partida
B. Ponto de chegada
CC’. Perpendicular do segmento AB

Assegure-se de que os lados são 
perpendiculares. Tome como 
referência dois pontos quaisquer e, 
com a ajuda de um cordel, trace 
dois arcos de circunferência. Depois, 
com uma régua, una os dois pontos 
de interseção. Assim, obtém a 
perpendicular do traço inicial


	Remodelar a casa_excerto_2020_jan_1
	Remodelar a casa_excerto_2020_jan_1
	Remodelar a casa_excerto_2020_jan_2

